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اهیراوگوس عوضوم :

نید یسانشناور 

همدقم

مسارم  » و یعقاو » گوس  يرادازع و   » سپس.داد میهاوخ  ینید  نوتم  هاگدید  زا  يرادازع  باب  رد  یحیـضوت  ادتبا ، رـصتخم ، نیا  رد 
هورگ کی  ار  مسارم  نآ  یعامتجا ، سانـش  ناور  کی  رظنم  زا  نآ  زا  دعب  مینک ؛ یم  یفرعم  یـسانش  ناور  هاگدـید  زا  ار  يرادازع ،»

، هودـنا مغ و  لثم  يرادازع  زا  یـشان  یناور  ياه  ناجیه  هب  اهتنا  رد  میرگن و  یم  نآ  ياهدـمایپ  راثآ و  هب  هدرک و  یقلت  یعاـمتجا ،
میهاوـخ عـضوم  نیا  رد  هدـش ، حرطم  یملع  تالاکـشا  یـضعب  هب  رذـگهر  نیا  زا  هـتخادرپ و  ...و  سفن  تزع  يداـش ، یگدرـسفا ،

.درک میهاوخ  رصتخم  يا  هراشا  يرادازع  مسارم  یسانش  بیسآ  هب  تیاهن  رد  .تخادرپ 

ینید نوتم  هاگدید  زا  يرادازع  مسارم 

مسارم ناونع  تحت  نونکا  هچنآ  اما  درادن ، دوجو  دشاب ، يرادازع  مکح  هدننک  نایب  میقتسم ، حیرـص و  روط  هب  هک  یتایآ  نآرق ، رد 
رما ملظ ، هیلع  ندرک  دایرف  هب  هک  یتایآ  فلا ) دراد : دوخ  رـس  يالاب  ار  تایآ  زا  هورگ  دـنچ  دـییأت  تسد  دوش ، یم  ماـجنا  يرادازع 

دیکأت ار  تیب  لها  تدوم  هک  یتایآ  ج ) دـنا ؛ هداد  رارق  دوخ  فدـه  ار  تیالو  میکحت  هک  یتایآ  ب ) دـهد ؛ یم  زوجم  اـی  دـنک  یم 
رد بوقعی  ترـضح  يراوگوس  لثم  دنا ، هتـشاد  یهلا  يایلوا  رگید  ای  ایبنا  زا  یـضعب  يراوگوس  رب  تلالد  هک  یتایآ  د ) دـنا ؛ هدرک 

قیرط زا  هک  تسه  زین  نآرق  زا  يدایز  رایسب  تایآ.دننک  یم  دیکأت  ار  یهلا  رئاعش  تشادگرزب  هک  یتایآ  ه ) فسوی ؛ ترضح  قارف 
، هلهابم هیآ  لثم  .میزادرپ  یمن  اه  نآ  هب  تسین ، باب  رد  هک  اج  نآ  زا  اما  تسا ؛ نیسح  ماما  هرابرد  يا  هنوگ  هب  ناموصعم ، تایاور 
هک يا  هیآ  اـی  دوـش ؛ یم  ریـسفت  ع )  ) نیـسح ماـما  هب  هک  هنئمطم  سفن  هیآ  اـی  دنتـسه ، نآ  قیداـصم  زا  یکی  ع )  ) ترـضح نآ  هـک 

رد دریگ ، یم  نامیپ...و  يزیر  نوخ  هرابرد  شناگدنب ، زا  دنوادخ 
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ار وا  نالوسر  ضقن و  ار  ادـخ  دـهع  دوهی ، دومرف : ربماـیپ  ، دـش لزاـن  هیآ  نیا  یتقو  هک  تسا  هدـمآ  هیآ  نیا  لـیذ  رد  ناـهرب  ریـسفت 
ترـضح ، هللا لوسر  ای  هلب  دنتفگ  تما ؟ نیا  دوهی  زا  نانآ  هباشم  هب  مهدب  ربخ  امـش  هب  ایآ  دنتـشکار ، یهلا  يایلوا  دندرک و  بیذکت 

ارم تنـس  تعیرـش و  دنـشک ، یم  ارم  هیرذ  لـضافا  دـنناد ، یم  نم  تلم  لـها  زا  ار  دوخ  هک  نم  تما  زا  یموق  دوـمرف : (ص ) لوـسر
میراد زین  يدایز  تایاور.دنتشک  ار  ییحی  ایرکز و  دوهی ، هک  روط  نامه  دنـشک ، یم  ار  نیـسح  نسح و  منادنزرف  دننک ، یم  ضوع 

نویـش و ییارـس و  هحون  هب  زاین  اه ، تبیـصم  رد  ناوناب  دیامرف : یم  ع )  ) قداص ماما  دننک ؛ یم  يرادازع  هیرگ و  زاوج  رب  تلالد  هک 
: دنیامرف یم  رگید  ياج  رد  ترـضح  نآ  ...دنیوگب  هدوهیب  لطاب و  نانخـس  دیابن  اما  دوش ، يراج  ناشیاه  کشا  دیاب  دنراد و  يراز 
اطخ و تهج  هب  مدآ  هیرگ ي  .نیـسحلا  نب  یلع  دـمحم و  تنب  همطاف  فسوی و  بوقعی و  مدآ و  دـندوب ، رفن  جـنپ  ناگدـننک  هیرگ 

يارب زین  ع )  ) داجـس ماـما  شردـپ و  يارب  ارهز  ترــضح  ردـپ و  يرود  رد  فـسوی  فـسوی و  قارف  رد  بوـقعی  تـشهب ، زا  جارخا 
رازگرب يرادازع  سلاـجم  شیارب  هـک  دــنک  یم  شرافــس  شدــنزرف  هـب  ع )  ) قداـص ماـما  دــندرک ؛ یم  هـیرگ  شردــپ  تداــهش 

هتبلا.تسا هدوب  سابع  ینب  هیما و  ینب  متـسو  ملظ  اـب  هزراـبم  شفادـها ، نیرت  مهم  تسا و  ناوارف  رایـسب  عون ، نیا  زا  یتایاور.دـیامن 
خساپ .تسا  هدش  هداد  زین  اه  نآ  خساپ  تنس ، لها  تایاور  دوخ  زا  اما  دنا ، هدرک  تفلاخم  يرادازع  اب  تنس  لها  تایاور  زا  یضعب 

یفن يارب  فلاخم ، تایاور  هک  تسا  نیا  اه  نآ  عمج  هجو  و  دنتسه ، یندش  عمج  تایاور  نیا  هک  تسا  نیا 
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لطاب نخـس  ، ندـیرد نابیرگ  ندرک ، دایرف  داد و  لثم  تسا ؛ هدـمآ  دوش ، یم  ماـجنا  يرادازع  رد  هک  حیحـصان  ياـهراک  زا  یـضعب 
ياراد يرادازع ، زین  ناناملسم  هریـس  و  ع )  ) ناموصعم هریـس  رد.دنراد  يرادازع  لصا  هب  رظن  دنتـسه ، قفاوم  هک  اه  نآ  اما  ...نتفگ ،
نامشچ .درک  یم  هیرگ  دوخ  دیهش  ناگتسب  يارب  یسک  ره  هنیدم ، رد  دنداد ؛ دیهـش  دحا 70  گنج  رد  ناناملسم.تسا  هدوب  هقباس 

ربمایپ : » دیوگ یم  دوعسم  نبا  درادن .» هدننک  هیرگ  هزمح  میومع  اما  : » دندومرف دش و  کشا  زا  رپ  هنحـص ، نیا  ندید  اب  ص )  ) ربمایپ
بوخ تافـص  درک و  هیرگ  دـنلب  يادـص  اـب  داتـسیا و  داـهن و  هلبق  هب  ور  ار  هزمح  هزاـنج  درک ، هیرگ  رایـسب  هزمح  گوس  رد  (ص )
رفعج :» دیوگ یم  تسا ، هدوب  مالسا  ردص  راکادف  نامیا و  اب  ياه  نز  زا  هک  بلاط  یبا  نب  رفعج  رسمه  ءامـسا ، درمـشرب .» ار  هزمح 

ار نانآ  دنتسه ؟ اجک  رفعج  نادنزرف  ءامسا  يا  دندومرف : ناشیا  مدش ، دراو  ص )  ) ادخ لوسر  رب  دیسر ؛ تداهـش  هب  هتوم  گنج  رد 
یناوارف تاعفد  هب  ربمایپ  «. دیسر تداهش  هب  زورما  رعفج  تفگ : درک و  هیرگ  دیشک و  شوغآ  رد  ار  نانآ  مدروآ ، ترضح  نآ  شیپ 

رد دوخ  رتخد  رازم  رانک  رد  جرزخ ، هلیبق  سیئر  هدابع ، نبا  دعـس  راضتحا  يراـمیب  رخآ و  تداـیع  رد  هلمج : زا  شناراـی  گوس  رد 
(، میوگ یمن  قح  ياضر  فالخ  رب  ینخـساما  دزوس ، یم  هودنا  تدش  زا  بلق  هک  نیا  نایب  اب  ، ) میهاربا شدنزرف  گوس  رد  هنیدـم ،

ترـضح نآ  ندش  ثوعبم  زارد و  نایلاس  تشذگزا  سپ  ، ) ءاوبا رد  ناشردام  رازم  رانک  رد  هنیدم ، رد  نوعظم  نب  نامثع  گوس  رد 
ع)  ) نیسح ماما  تدالو  ماگنه  رد  یتح  ع ،)  ) نیسح ماما  و  ع )  ) یلع ماما  تداهش  يروآدای  ماگنه  هب  توبن ،) هب 
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ع)  ) یلع ماما  هناخ  رد  و  هشیاع ، نینمؤملا  ما  بنیز ، نینمؤملا  ما  هملـس ، ما  نینمؤملا  ما  ياه  لزنم  لـثم  فلتخم ؛ ياـه  ناـکم  رد  و 
؛ يرگید ناسک  س ،)  ) ارهز ترـضح  رمتـسم  هیرگ  رب  هوالع  ، دندرک یم  يرادازع  هباحـص  زین ، ربمایپ  زا  سپ  .دـنا  هدرک  هیرگ  ...و ،

ماـما نسح و  ماـما  تداهـش  رد  مشاـه  ینب  نانز.دـندرک  هیرگ  ربماـیپ  گوـس  رد  زین  مود  لّوا و  هفیلخ  نـمیا ، ما  سیق ، لـالب ، لـثم 
هب يرادـیب  زا  سپ  دوش و  یم  ربخ  اب  نیـسح  ماـما  تداهـش  زا  اـیؤر ، رد  نینمؤملا ، ما  هملـس ، ما  دـندرک ؛ هیرگ  يرادازع و  نیـسح ،
رد لسغ  زا  سپ  يراـصنا ، هللا  دـبع  نبا  رباـج  دـنک ؛ یم  توعد  نیـسح  رب  يرادازع  هب  زین  ار  یمـشاه  ناـنز  دزادرپ و  یم  يرادازع 
نبا سنا  دنک ؛ یم  ناوارف  هیرگ  دور و  یم  نیـسح  ماما  رازم  يوس  هب  نیگهودنا  هنهرباپ و  تروص  هب  زیمت ، سابل  ندیـشوپ  تارف و 

مـسق درک و  هیرگ  نیـسح  ماما  يازع  رد  یفقث  راتخم  دندرک ؛ هیرگ  نیـسح  ماما  گوس  رد  ربمایپ ، نارای  زا  مقرا ، نبادـیز  کلام و 
رب دـنوش و  یم  عمج  ماقتنا  يارب  یعازخ ، درـص  نبا  نامیلـس  يربهر  هب  نیـسحلا ، تاراثلای  راعـش  اب  نیباوت  دریگب ؛ ماـقتنا  هک  دروخ 

ارعـش و ؛ دننک یم  يرادازع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  هنیدم ، ماش و  هفوک و  مدرم  دننک ، یم  هلانو  هیرگ  هتفر و  نیـسح  ماما  رازم 
ناموصعم و هریس  زا  هدش  رکذ  دراوم  زا  یضعب  هک  دوش  یم  يروآدای.دنا  هدورـس  يراوگوس  رد  یناوارف  راعـشا  برع ، ناگدنیارس 
هک تسا  هدوب  مه  يددعتم  دراوم  اما  تسا ، هدوب  یعقاو  یگدید  غاد  گوس و  هکلب  تسا  هدوبن  يرادازع  مسارم  هب  رظان  ناناملسم ،

همئا .تسا  هدش  یم  ماجنا  زین  یسایس  یغیلبت و  فده  اب  هدوب و  يرادازع  مسارم  هکلب  تسا ، هدوبن  یعقاو  گوس 
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ماما هژیو  هب  دنا ، هتـشاد  هگن  هزات  ار  ترـضح  نآ  تبیـصم  دـنا و  هدرک  يرادازع  ترـضح  نآ  يارب  نانآ  همه  نیـسح ، ماما  زا  سپ 
يرادازع زین  ع )  ) همئا نامز  زا  سپ.دندرک  یم  هیرگ  دـش و  یم  تبیـصم  رکذ  دـندش و  یم  عمج  دارفا  تفرگ و  یم  سلجم  قداص 

زور رد  رورـس  نشج و  هک  روط  نامه  دوب ، ناهنپ  تروص  هب  مراهچ  نرق  زا  شیپات  اما  دـش ، یم  ماجنا  نایعیـش  طسوت  نیـسح  ماـما 
رد هک  دوب  هیوب  لآ  ردتقم  گرزب و  نیطالس  زا  یملید ، هلودلا  زعم.دش  راکشآ  سپ  نآ  زا  دوب و  ناهنپ  زین  هجحیذ )  18  ) ریدغ دیع 
ات نیب 352  ياه  لاس  رد  .درک  یم  قیوشت  نیسح  يرادازع  هب  ار  دادغب  مدرم  تشاد و  یـساسا  شقن  هعیـش ، رئاعـش  نتخاس  راکـشآ 

فرـصت هب  ار  رـصم  هیلیعامـسا ، هیمطاف و  اه ، لاس  نیمه  رد.دـش  یم  ارجا  دـش و  یم  یقلت  مهم  اروشاع ، مسارم  مجنپ ، نرق  طساوا 
، یمالسا ياهروشک  ریاس  هب  يرادازع ، مسارم  .دش  یم  رازگرب  زین  رـصم  رد  اروشاع  مسارم  دنداهن و  انب  ار  هرهاق  رهـش  دندروآرد و 

رتـشیب شرتـسگ  یلو  دوـب ، جـیار  هیزعت  مود ، لوا و  نرق  زا  ناریا  رد  .درک  خوـسر  یبرع  ياـهروشک  یخرب  ناریا و  اـقیرفآ ، لاـمش 
هب ار  ینیسح  يرادازع  مسارم  نیسح و  ماما  ، زین ناناملسم  ریغ  نایعیش و  ریغ  زا  يرایـسب  یتح  هکلب  نایعیـش ، اهنت  هن  زین  نونکا.تفای 

ياـه هویـش  ناـمه  هب  يرادازع ، مسارم  ناریا ، یمالـسا  يروـهمج  تکرب  هـب  هزورما  ، دـنلئاق مارتـحا  نآ  يارب  دنـسانش و  یم  یبوـخ 
فلتخم ياه  نابز  هب  ...و ) يرادازع  ياه  هتسد  نداد  لیکشت  ینز و  هنیـس  یحادم و  یناوخ و  هضور  ینارنخـس و   ) ناریا رد  موسرم 

رد مسارم ، نیا  يراذـگ  رثا  روـضح و  رگید ، ياـه  تـلم.تسا  هتفاـی  جاور  زین  ...و ، ینپاژ  ینیچ ، یناـملا  یـسیلگنا ، لـثم  يرگید ؛
یعامتجا ياه  هدیدپ 
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هب سدقم ، عافد  رد  ار  ینیسح  يرادازع  نیسح و  شقن  دشاب ، هدرک  یلمأت  كدنا  یسک  ره  .دنا  هدرک  هدهاشم  ار  نایعیش  یسایس  و 
ینـسوب و ياـه  تضهن  هتفرگ ؛ هرهب  نیـسح  زا  يدـناگ ، دـنه ، دـیقف  ربهر  تسین ؛ نایعیـش  راـصحنا  رد  نیـسح  دسانـش ، یم  یبوخ 

ًالوا هک  دـننک  كرد  ار  يرادازع  مسارم  یبوخ ، هب  دـنناوت  یم  یناسک.دـنا ، هتفرگ  هرهب  نیـسح  زا  ...و  ، نیطـسلف ناـنبل ، نیوـگزره ،
يارب .دنشاب  هدرک  ینورد  هبرجت  ار  نآ  یفطاع  راثآ  هدرک و  تکرـش  نآ  رد  ایناث  و  دنـشاب ، هتـشاد  ار  نآ  هرابرد  مزال  ياه  تخانش 

.تسین هدنسب  اما  تسا  مزال  یلقع ، لیلحت  یلوصح و  ملع  هدیدپ ، نیا  تخانش 

يرادازع یتسیچ 

هراشا

هب هک  يرادازع  مسارم  ب ) لعفلاب ؛ یـصخش و  يرادازع  یگدـید و  غاد  فلا ) دوش : یم  قالطا  انعم  ود  هب  ماـع  فرع  رد  يرادازع 
غاد .دنتـسه  تواـفتم  ـالماک  یـسانش  ناور  هاگدـید  زا  ود ، نـیا  .دوـش  یم  رازگرب  نارگید  ینید و  ناـگرزب  يارب  یتنــس  تروـص 

يداع یگدنز  هب  جیردت  هب  دیاب  دنوش و  یم  جراخ  يداع  یگدنز  رادم  زا  راد  غاد  دارفا  يرایتخا و  ریغ  تسا  يرما  یعقاو  یگدید 
یم بوسحم  دارفا  يداع  یگدنز  ياه  همانرب  زا  یـشخب  تسا و  هدش  يزیر  همانرب  يرایتخا و  ًالماک  يرادازع ، مسارم  اما  .دندرگرب 

يداـع يارب  .دریگ  یم  تروص  یعاـمتجا  تروص  هب  ًـالومعم  يرادازع  مسارم  یلو  تسا ، ینورد  یناور و  یتلاـح  يراد  غاد  .دوش 
هب تسا  نکمم  یگدـید  غاد  .تسا  يرادازع  مسارم  اه  نآ  هلمج  زا  هک  دـنیآ ، یم  کـمک  هب  یلماوع  راد ، غاد  درف  یگدـنز  ندـش 

ینیب شیپ  اب  تسا  نکمم  دنهدب و  تسد  زا  لیبموتا  فداصت  رد  ار  يزیزع  هک  نیا  لثم  دـشاب ؛ یگدامآ  نودـب  یناهگان و  تروص 
.دورب ایند  زا  جالعال ، يرامیب  تخس  هرود  کی  زا  سپ  يزیزع  هک  نیا  لثم  دشاب ، یلبق  یگدامآ  و 
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غاد راب  فلتخم ، ياه  نادـقف  یگدـید : غاد.تسا  رت  تخـس  ندوب  یناهگان  اـما  دـنک ، یم  قدـص  یگدـید  غاد  تروص ، ود  ره  رد 
لنوب و .نادرم  يارب  مه  نانز و  يارب  مه  تسا ، یگدـنز  عیاقو  نیرتراـشفرپ  زا  یکی  رـسمه  گرم  .دـنراد  تواـفتم  ياـه  یگدـید 
(1: دندرک هیارا  هدید  غاد  درف  هب  ار  ریز  ياه  ییامنهار  ، هدید غاد  هداوناخ  زا 100  شیب  اب  ناشیاه  هبحاصم  ساسا  رب  (، 1989  ) لنرب
، لغـش رییغت  نآ ، لیاسو  هناخ و  شورف  دـیرخ و  دـننام  ( ؛ دـننک يراددوخ  نادـقف ، زا  سپ  یناهگان  تامیمـصت  زا  هاـم  ات 6  لقادح 

تلاح رد  ( 3 دش ؛ دهاوخ  یط  دراد و  یلحارم  نادقف ، هبرجت  هک  دشاب  هتـشاد  نانیمطا  دـیاب  هدـید  غاد  درف  ( 2 ...و ؛) ددجم  جاودزا 
کی طسوت  ( 4 درادن ؛ لاکشا  باوخ  ماگنه  رد  فیعـض  ياه  شخب  مارآ  زا  هدافتـسا  هیلوا ، ياهزور  رد  یحور ، دیدش  یلیخ  ياه 

یعاـمتجا راکددـم  زا  تسا  مزـال  هک  يدراوـم  رد  ؛5 ) دوش نایب  ، هدـید غاد  يارب  گرم  دـنیآرف  هنالدـمه ، ياضف  کـی  رد  رواـشم ،
.دراد لاسدرخ  دنزرف  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  رسمه  هک  يدرم  دننام  دوش ، هدافتسا 

نادنزرف نیدلاو و  نادقف 

بجعتم ردپ  زا  اسب  هچ  ردام  اما  ددرگ ، یمرب  يداع  یگدـنز  هب  رتدوز  ردـپ  ناردام ؛ يارب  هژیو  هب  تسا ، دـیدش  ياه  گوس  زا  زین 
رد.دـنک تیامح  ار  وا  دـنک و  هجوت  ردام  تیعـضو  هب  رایـسب  دـیاب  ردـپ  تیعقوم ، نیا  رد  .تسا  هدـش  يداع  دوز ، هچ  هک  دوش  یم 

تیامح كرد و  ار  رگیدکی  دننک  یعـس  نیدلاو.دوشن  ملاسان  راد و  هشدخ  نیدـلاو  طباور  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  دـنزرف ، گوس 
هرهب دوـخ  یناـمیا  تاداـقتعا  زا  دنـشاب ، هتـشاد  یگدـنز  زا  یمجـسنم  هفـسلف  دنـشاب ، هتـشاد  گرم  زا  یبوـخ  نییبـت  مـهف و  دـننک ،

نادقف اب  و  ار ، هتشذگ  نیدلاو ، نادقف  اب  درف ، دنیوگ ، یم  یگدید ، غاد  ناصصختم.دنریگب 
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ياـهراشف هدـید ، غاد  درف  تروص  ره  رد  (. 1989 لنرب ، لنوب و   ) .دـهد یم  تسد  زا  ار  هدـنیآ  دـنزرف ، نادـقف  اـب  ار و  لاـح  ، رـسمه
وا .داد  رارق  هعلاـطم  دروـم  ار  هدـید  غاد  درف   101 دوخ ، یکـشزپ  ناور  تاـعلاطم  رد  ( 1944  ) نمدـنیال .دـنک  یم  لمحت  ار  يدایز 
یم ( 1981  ) سار رلبوک.تسا  هدرک  شرازگ  ار  ییاهتـشا ، یب  و  یباوـخ ، یب  يرارق ، یب  بارطـضا ، نتـسیرگ ، لـثم  ییاـه  شنکاو 
دعب هس  رد  یگدید  غاد  راثآ  عومجم ، رد.دوخ  صاخ  هویـش  هب  یـسک  ره  اما  دنهد ، یم  ناشن  شنکاو  نادقف ، ازع و  هب  همه  دیوگ ،

میالع دیدشت  ینامـسج ، ياه  يرامیب  لثم  يراثآ ؛ یکیزیف ، دعب  رد  .دوش  یم  یـسررب  یتخانـش  هعماج  و  یتخانـش ، ناور  یکیزیف ،
لثم يراثآ ؛ (، 1989  ) لنرب لنوب و  .تسا  یندرک  هجوت  کشزپ ، هب  هعجارم  شیازفا  دـیدج و  تایاکـش  داجیا  یلبق و  ياه  يراـمیب 

ندیـشک هآ  سفن و  یگنت  يژرنا ، نادـقف  ناهد ، یکـشخ  ضغب ،)  ) ولگ یگتفرگ  اه ، هچیهام  فعـض  اـه ، هناـش  یگتفرگ  ساـسحا 
يراگزاس یلبق ، ینامـسج  تمالـس  سنج ، نس ، لثم  دراد ؛ طابترا  يرایـسب  ياهریغتم  هب  یتخانـش ، ناور  راثآ.دنا  هدرک  هدهاشمار 

یفوتم هقباس  توف ، یگنوگچ  یفوتم ، هدید و  غاد  هطبار  عون  یگنهرف ، ، يداصتقا یعامتجا ، لماوع  درف ، یتیـصخش  ياهریغتم  یلبق ،
رگا هک  دروآ  تسد  هـب  يا  هعلاـطم  رد  ( 1983) زکاپ...و راگیـس  یلکلا ، تابورـشم  ردـخم ، داوم  لثم  يروما ؛ رد  راد  غاد  هقباـس  و 

مک دارفا  تروص  ره  رد  اما  .نآ  زا  دعب  هن  دش ، دنهاوخ  لّوا  لاس  رد  دنوشب ، یکشزپ  ناور  دیدش  تالکشم  راتفرگ  هدید  غاد  دارفا 
، یگدرـسفا مغ ، راـکنا  ...و ، ییاونـش  ، ییاـنیب تاـمهوت  یفوتم ، هب  عـجار  راـکفا  اـب  یلوغـشم  لد  یجیگ ، يرواـبان ، راـتفرگ  شیب  و 

رییغت اهدـمآ  تفر و  .تسا  دایز  هویب  نانز  نیب  رد  هژیو  هب  یگدـید  غاد  یعامتجا  راثآ.دـنوش  یم  بارطـضا  مشخ و  هانگ ، ساسحا 
اه هاگن  دنک ، یم 
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غاد درف.دننک  یم  شقن  يافیا  تهج  نیا  رد  زین ، ...و  یگتسشنزاب  یگداوناخ ، تاضراعت  لغش ، نادقف  لثم  يروما  ، دوش یم  ضوع 
یم یحور  هبرض  نانچ  نآ  هدید ، غاد  درف  یهاگ  نادقف ؛ تیعقاو  شریذپ  ( 1: دنک یم  یط  ار  هلحرم  راهچ  یعیبط ، گرم  رد  هدید ،
دنک یم  لقن  (، 1982  ) ندرو .دنوش  یم  یـشومارف  راتفرگ  دارفا  یهاگ  .تسا  هدرمن  وا  دیوگ  یم  ، دنک یم  راکنا  ار  نادقف  هک  دـنیب 

تروص یتح  درک ، شومارف  شردـپ  هرابرد  ار  زیچ  همه  يدامتم ، نایلاس  يارب  داد و  تسد  زا  ار  شردـپ  یگلاـس  رد 12  يدرف  هک 
هب ازع ، دـنیارف  نآ ، نودـب  و  تسازع ، دـنیارف  زا  یئزج  هبرجت ، نیا  نادـقف ؛ یکاندرد  هبرجت  .دروآ 2 ) یمن  رطاـخ  هب  زین  ار  شردـپ 

هلحرم نیا  زا  یـسکرگا  دـیوگ  یم  ( 1980  ) یبلاـب .دراد  هدـهع  هب  یمهم  شقن  هعماـج  هلحرم ، نیا  رد  .دوـش  یمن  یط  ملاـس  روـط 
هب مه ، هلحرم  نیا  دـیدج ؛ عاضوا  اب  يراگزاس  .دوش 3 ) یم  راچد  یگدرـسفا  زا  یتاجرد  هب  ًابلاغ  هک  دیاپ  یمن  يرید  دـنک ، عانتما 

ياه شقن  یلاخ  ياج  هنوگچ  و  دـننک ، یگدـنز  هنوگچ  دـنبایرد  هک  دـشک  یم  لوط  اه  تدـم.تسا  لکـشم  هویب  نانز  يارب  هژیو 
هب .دوش  زکرمتم  دیدج  تاطابترا  رب  ، هدید غاد  درف  یفطاع  يژرنا  دیاب  دیدج ؛ تاطابترا  رد  يراذـگ  هیامرـس  ( 4 .دننک رپ  ار  یفوتم 
یم یهورگ  تسا ، تخـس  یلیخ  نیا  يا ، هدـع  يارب  .دراپـسب  لد  اـه  هدـنز  هـب  دـنکب و  لد  یفوـتم  درف  زا  دـیاب  هناـیماع ، حالطـصا 

ضراعت راـچد  ناشنادـنزرف  دـننک ، ددـجم  جاودزا  ًـالثم  رگا  دـنرادنپ  یم  دارفا  زا  یـضعب.تسا  یفوتم  هب  ییاـنتعا  یب  نیا  دـنرادنپ 
.تسا مزال  تقو  لاسود  ات  کی  دودح  ددجم ، جاودزا  حطس  رد  دیدج ، هطبار  داجیا  يارب  .دش  دنهاوخ 

يرادازع مسارم 

هب تاغل ، گنهرف  رد  دیاب  اذل  دـنا ، هدرب  راک  هب  ار  نآ  ناناملـسم  هکلب  تسین ، یعرـش  حالطـصا  کی  یمالـسا ، نوتم  رد  يرادازع ،
.تشگ نآ  ياهدربراک  لابند 
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هیزعت ، » تسا هتفر  راک  هب  لیعفت  باب  زا  يّزع ؛»  » .تسا هدمآ  تبیـصم  گوس و  يانعم  هب  متام و  رد  ییابیکـش  ربص و  يانعم  هب  ازع 
هللا نسح   » .دـندرک ربص  هب  هیـصوت  ار  رگیدـکی  ینعی  ًاـضعب ؛» مهـضعب  يّزع  ، » ندرک ربص  هب  هیـصوت  نداد و  یلـست  ینعی  لـجرلا ؛»

یلـست يارب  لـصا  رد  يرادازع ، دـیآ ، یم  تسد  هب  تغل  زا  هک  هنوگ  نامه.دـنک  اـطع  یکین  ربـص و  وت  هب  دـنوادخ  ینعی  كازع ؛»
ياهراجنه ( 1: هلمج زا  تسج ، دوـس  ناوـت  یم  يددـعتم  لـماوع  زا  هدـید  غاد  هب  یـشخب  شمارآ  يارب  .تـسا  هدـید  غاد  هـب  نداد 

مرجال هک  هتکن  نیارب  یقطنم ، رکفت  .مدرم 3 ) هقالع  دروم  یخیرات  ینید و  ناگرزب  اب  يزاس  ناـسمه  ( 2 .اه يدرد  مه  یعامتجا و 
مـغ و ندرک  رکذ  .یفطاـع 5 ) يزیر  نورب  ندرک و  هیرگ  .درک 4 ) لیطعت  ار  یگدـنز  دوش  یمن  میدرگرب ، يداع  یگدـنز  هب  دـیاب 

نآ يروآدای  ...و و  داـعم  هب  داـقتعا  .راد 7 ) انعم  كان و  مغ  راعـشا  ندـناوخ  ( 6 يزیر ) نورب  زا  يرگید  هار   ) نارگید اـب  اـه  هّـصغ 
، هدـید غاد  درف  يارب  نارگید ، کمک  اب  و  يرادازع ، مسارم  نمـض  رد  هناگ ، تفه  لماوع  همه  هک  تسا  نیا  هجوت  بلاج  هتکن.اـه 
، ناگدـنامزاب یفوتم و  هب  مارتـحا  يادا  مسارم و  رد  تکرـش  اـه ، يدرد  مه  راـهظا  اهدـیدزاب ، دـید و  بلاـغ  رد  .دوش  یم  لـصاح 
اب بسانم  ياه  ینارنخس  يارجا  شخب ، یلست  بسانم  تایآ  نآرق و  ندناوخ  نانآ ، بیاصم  رکذ  ینید و  ناگرزب  زا  ندرک  یحادم 

يرادازع مسارم  نمـض  رد  همه  اه  نیا  ...و  نابطاخم ، رگید  هدـید و  غاد  يارب  مزال  ياه  تخانـش  ندرک  هیارا  عاـضوا و  تیعقوم و 
ياـه تسـشن  ییاـهنت و  رد  دراد و  یعمج  مسارم  هب  صاـصتخا  اـه ، نیا  زا  يرایـسب  هک  نیا  رت  هجوـت  بلاـج  و  دوـش ، یم  لـصاح 

لصاح یگداوناخ 
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زور هس  رد  متخ  يرادازع و  مسارم.دراد  هتـشاد و  دوجو  مسارم  نیا  يارب  یهباشم  ًاتبـسن  ياـه  هویـش  فلتخم ، عماوج  رد.دوش  یمن 
مـسارم نتفرگ  اب  .دـنک  یم  کمک  دـیدج  عاضوا  اـب  هدـید  غاد  يراـگزاس  هب  اـم ،) هعماـج  رد   ) درگلاـس هاـگ  و  ملهچ ، هتفه ، لّوا ،
یندـشن رارکت  زیزع و  تارطاخ  هب  ار  نآ  یفوتم ، دای  تشاد  یمارگ  يرازگرب  نمـض  هک  دوش  یم  کمک  ناگدـنامزاب  هب  درگلاـس ،

نینچ زین  ناـیدا  ریاـس  رد.تسا  يراـگزاس  لـماوع  هلمج  زا  ناـمز » تشذـگ   » و یـشومارف »  » لـماع ود  یلک  روـط  هب  .دـننک  لیدـبت 
لبق یناریا  گنهرف  رد  .تیحیسم  نید  رد  یسیع  ترضح  ندش  بولصم  زا  يروآدای  مسارم  لثم  دراد ؛ دوجو  یمـسارم  اهراجنه و 

ناراد غاد  ياـه  هصغ  مغ و  شهاـک  رد  یلو  دـنام ، یم  هناـسفا  یعون  هب  هچ  رگا  بارهـس ،» گرم   » و شوایـس » نوخ   » زین مالـسا  زا 
، فسوی شدـنزرف  مغ  رد  بوقعی  ربص  اخیلز ، یماکان  نونجم ، يدرگ  نابایب  داهرف ، ندز  رـس  رب  هشیت  .تسا  هدرک  یم  شقن  ياـفیا 

.تسا مغ  اب  ندمآ  رانک  ینعم و  نیا  كرد  يارب  هودنا  مغ و  زا  نیدامن  يرصانع  همهو ، همه  ...و ، جالح ، نتفر  رادرب 

یعامتجا هورگ  کی  يردازع  مسارم 

هراشا

مه هسردـم ، هداوناخ ، ياه  هورگ  .دـنارذگ  یم  اه  هورگ  رد  ار  دوخ  یگدـنز  زا  يرایـسب  شخب  تسا و  یعامتجا  يدوجوم  ناـسنا 
بلاج شخب  ًالومعم  ام  هک  دنتـسه  ییاه  هورگ  زا  ...و ، یعامتجا  یـسایس ، یبهذـم ، ياه  هورگ  ناراک ، مه  نـالاس ، مه  اـه ، يزاـب 

یم یـسررب  هورگ  کی  ناونع  هب  تسا و  فیدر  نیمه  رد  زین  یبهذم  ياه  هورگ  .مینارذگ  یم  اه  نآ  اب  ار  دوخ  یگدنززا  یهجوت 
.دوش

هورگ فیرعت 

مه هب  يوحن  هب  دنراد ، مه  اب  يرادیاپ  طباور  دنکرتشم ، یفادها  رد  دـنراد ، لماعت  مه  اب  هک  تسا  رفن  دـنچ  ای  ود  زا  لکـشتم  هورگ 
تـسد هب  هورگ  يارب  یگژیو  دنچ  فیرعت  نیا  زا  (، 1977 نریاب ، نوراب و   ) دـننک یم  یقلت  هورگ  زا  يوضع  ار  دوخ  دـنا و  هتـسباو 
طباور ( 3 .تسا رثوم  زین  نارگید  رب  دـتفا ، یم  قافتا  درف  کی  يارب  هچ  نآ  هک  يوحن  هب  دـنا ، هتـسباو  .دنراد 2 ) لماعت  ( 1: دیآ یم 

لثم یگدنز  تدـم  زارد  ياه  هبنج  رد  يراثآ  أشنم  دراد و  همادا  اه  لاس  اه و  هام  اه و  هتفه  اهزور و  اسب  هچ  تسا و  رادـیاپ  اه  نآ 
بلاقرد لماعت  نیا  .دننک 5 ) یم  يراکمه  شالت و  مه  اب  نآ  هب  ندیـسر  يارب  هک  دنراد  كرتشم  فادها  .دوش 4 ) یم  مه  جاودزا 

.دنسانش 6) یم  هاگیاج  نآ  رد  ار  وا  نارگید ، شدوخ و  دراد و  یهاگیاج  وضع ، ره  هک  تسا  دنم  ماظن  يا  هنوگ  هب  ًالومعم  هورگ ،
.دراد يددـعتم  یتخانـشناور  ياهدرکراک  دـش ، رکذ  هک  ییاـه  یگژیو  فیرعت و  نیا  اـب  هورگ.دـنناد  یم  هورگ  زا  یـشخب  ار  دوخ 

فادها هب  يرتشیب  یتحار  اب  .دزاس 2 ) یم  هدروآربار  نتشاد  قلعت  هب  ام  یناور  زاین  زا  یشخب  ( 1: زا دنترابع  اهدرکراک  نآ  زا  یضعب 
نمـشد لباقم  رد  .تسین 4 ) رـسیم  ناـمیا  رب  هورگ  نوریب  رد  هک  مـیروآ  یم  تـسد  هـب  یتاـعالطا  شناد و  .میـسر 3 ) یم  كرتشم 

رتشیب تینما  ساسحا  كرتشم 
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، فطاوع تاساسحا و  رییغت  داـجیا و  رد  .دوش 6 ) یم  ام  یعامتجا  تیوه  تیبثت  ماکحتـسا و  ثعاـب  .دوش 5 ) یم  لصاح  ناـمیا  رب 
هب .دوش 8 ) یم  همانرب  رارمتـسا  همادتـسا و  ثعاب  اه ، هماـنرب  یـضعب  ندوب  یعمج  یگژیو  .دوش 7 ) یم  ام  یعامتجا  لیهـست  ثعاـب 

یبناج دیاوف  .دنک 10 ) یم  کمک  ندش  یعامتجا  دـنیارف  رد  ناکدوک  هژیو  هب  دارفا  هب  .دنک 9 ) یم  کمک  درف  رتشیب  سفن  دامتعا 
قیرط زا  زین  تالکشم ، يرامیب و  ماگنه  هب  اهدیدزاب  دید و  اه ، هنـسحلا  ضرق  اه ، یبای  لغـش  ، اه یبای  تسود  اه ، هرواشم  لثم  شا 
دارفا  ) دریگ یم  رارق  ءاضعا  همه  شریذپ  دروم  ًالومعم  دب ،) ای  بوخ   ) هورگ ياهراجنه  .دوش 11 ) یم  لصاح  یبهذم ، ياه  هورگ 

نیا .دنهد 12 ) یم  شرگن  رییغت  عقاو ، هب  یهاگ  دنرذگ و  یم  کچوک  تافالتخا  زا  دنتـسه ، لئاق  هورگ  يارب  هک  یتیمها  تهج  هب 
ياهراک نداد  ماجنا  یفخمو و  راکـشآ  یتالیکـشت  ياهراک  یهد  لکـش  عورـش و  يارب  دـشاب  ییانبم  عورـش و  دـناوت  یماه  هورگ 

وا دوب ، يدابآ  دـسا  نیدـلا  لامج  دیـس  تامادـقا  تکرح ، نیا  ياـه  هنومن  زا  یکی.یماـظن  یهاـگ  یـسایس و  یعاـمتجا ، یگنهرف ،
رـصم روشک  زا  ناشیا  جارخا  هب  راچان  رـصم  تموکح  هک  داد  لکـش  یتالیکـشت  تیاـهن  رد  درک و  عورـش  یبهذـم  هداـس  مسارمزا 

هب لیـصفت ، زا  بانتجا  يارب  .دراد  دوجوزین  یبهذم  ياه  هورگ  رد  دش ، رکذ  یعامتجا  ياه  هورگ  يارب  هک  ییاهدرکراک  مامت.دـش 
نآ میناوخ : یم  ع )  ) یلع ماما  نانخـس  رد  ثیدـح  کی  بلاـق  رد  ار  اـهدرکراک  نآ  زا  يرایـسب  اـما  .میزادرپ  یمن  اـه  نآ  حیـضوت 

نتفای ( 1: درک دهاوخ  دوخ  بیصن  ار  هناگ  تشه  ياه  هرهب  زا  یکی  دنک ، دمآ  تفر و  دجسم  هب  یسک  هاگ  ره  دنیامرف  یم  ترضح 
يا هناشن  ( 3 .دش دهاوخ  هفاضا  وا  مولع  رب  دیدج  یملع  .دشاب 2 ) هارمه  وا  اب  یهلا  ریسم  رد  هک  یتسود  ینید و  ردارب  کی 
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(5 .درک دـهاوخ  تفایرد  ادـخ  بناج  زا  ار  شراظتنا  دروم  تمحر  .دـش 4 ) دـهاوخ  نشور  وا  رب  یهلا  مکحم  تایآ  اه و  هناـشن  زا 
دهاوخ تسار  هار  هبوا  تیادـه  بجوم  هک  ینخـس  اـی  .دوش 6 ) یم  اـه  یتـسپ  زا  وا  باـنتجا  يرود و  ثعاـب  هک  دونـش  یم  ینخس 

.تشاد دهاوخ  زاب  هانگ  زا  ار  وا  نارگید ، شیپ  وا  يایحو  بجح  ای  ( 8 .دوش یم  یهلا  فوخ  زا  یهانگ  كرت  ثعاب  ای  ( 7 .دش

يرادازع زا  یشان  یناور  ياه  ناجیه 

هراشا

رد زین  اه  هدننک  تکرـش  رثکا  تسا و  یناور  تاریثأت  دراد ، ناگدـننک  تکرـش  رب  يرادازع  مسارم  هک  يریثأت  نیرت  مهم  نیرتشیب و 
یهورگ یسلجم و  رتمک  رد  هک  دنبای  یم  یـشمارآ  دهد ، یم  تسد  اه  نآ  هب  صاخ  یتذل  ساسحا  .دنتـسه  تاریثأت  عون  نیمه  یپ 

دوخ هب  هیرگ  تلاح  ای  دـننک  یم  هیرگ  دوش ، یم  راب  مغ  يرادازع ، سلاـجمرد  رادازع ، دارفا  هرهچ  .دوش  یم  لـصاح  ، رگید عون  زا 
.تسا ترخآ  مغ  تسا ، تیونعم  مغ  .تسا  هرمزور  یگدـنز  ياه  هصغ  مغ و  اب  توافتم  رگید و  یعون  زا  مغ  نیا  اـما  دـنریگ ، یم 

لماع ، شهاک هن  دهد  یم  شیازفا  ار  دارفا  یعامتجا  يرو  شنک  تسا و  تکرح  أشنم  هک  تسا  یمغ  .تسا  نامولظم  تیمولظم  مغ 
، تسا یهیدـب.دنیرفآ  یم  طاشن  یگدـنز  يارب.دـنک  یم  افیا  ینامرد  شقن  يدراوم  رد  هکلب  دوش ، یمن  دارفا  یگدـنز  رد  راجنهبان 

یم تکرـش  مسارم  اه و  هورگ  نیا  رد  لاس  زا  یـصاخ  ياه  نامزرد  یعطقم ، تروص  هب  اـی  رمتـسم و  تروص  هب  دوخ  هک  یناـسک 
یم لابقتـسا  نآ  زا  دندنـسپ و  یم  ار  نآ  دنتــسه و  قـفاوم  مـسارم  نـیا  اـب  هعیــش ،)  ) یبهذـم مدرم  قاـفتا  هـب  بـیرق  رثـکا  دـننک و 

هراشا اه  نآ  ياه  لیلد  زا  یـضعب  هب  دنرادزین ؛ ییاه  لالدتـسا  تفلاخم ، نیا  رب  دنفلاخم و  يرادازع  اب  هک  دنتـسه  زین  يدارفا.دـننک 
نیا میرادن و  يرادازع  يارب  نید ، نتم  زا  یناهرب  لیلد و  ام  ( 1: مینک یم 
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هک دراد  یموزل  هچ  اما  میـشاب ، هتـشاد  زین  يرادازع  زاوج  رب  ماعو  لک  یلیالد  هک  نیا  ضرف  رب  ( 2 .دوش یم  بوسحم  تعدب  یعون 
ردقو اضق  اب  تفلاخم  ندرک ، يرادازع  ( 3 دنا ؟ هدیـسر  ییالاو  ماقم  هب  هدش و  دیهـش  شیپ  اه  نرق  هک  مینک  يرادازع  یناسک  يارب 
هدـش ثعاب  فلتخم ، ياه  تبـسانم  هب  لاس  لوط  رد  مسارم  نیا  دایدزا  يرادازع و  .میشاب 4 ) میلـست  میریذپب و  دیاب  ام  .تسا  یهلا 
هعماج رد  یگدرـسفا  یناوارف  شیازفا  ثعاب  هجیتن  رد  دـنک و  ینیگمغ  ساسحا  رتشیب  دـشاب و  رود  هب  اه  يداش  زا  هعماـج  هک  تسا 

هدش حرطم  زین  تالاقم  رد  سرد و  ياه  سالک  رد  یسانش  ناور  نارظن  بحاص  زا  یضعب  ملق  نابز و  زا  یهاگ  لاکشا ، نیا  .دوشب 
...و سفن  تزع  یگدرسفا ، هدنخ ، يداش و  ، هیرگ هودنا و  لثم  یناور ؛ ياه  ناجیه  یضعب  باب  رد  هک  يرصتخم  یسررب  اب  ام.تسا 
زین درک و  میهاوخ  رظن  راهظا  هدش  حرطم  یتخانـش  ناور  تالاکـشا  باب  رد  میهد ، یم  ماجنا  اهنآ ، يور  رب  يرادازع  مسارم  ریثأت  و 

.مینک یم  عضوم  ذاختا  هدش ، حرطم  ینید  تالاکشا  دروم  رد  داد ، میهاوخ  ماجنا  نید  نوتم  رد  هک  يا  یسررب  اب 

هیرگ يرادازع و  مسارم 

ياه كرحم  قیرط  زا  یناور ، تاریثأت  دـیاب  ، تسا کـیژولویزیف  رما  کـی  نآ  رهاـظ  .نطاـب  کـی  تسا و  رهاـظ  کـی  ياراد  هیرگ 
زغم زا  یـصاخ  شخب  دوشب ، باصعا  زغم و  يژولویزیف  هخرچ  دراو  تارثأت ، نیا  سپـس.دریگب  لکـش  رکفت ، لثم  ینورد  اـی  ینوریب 

نطاب.میمانب هیرگ  ار  نآ  ام  دنک و  ادـیپ  نایرج  کشا  تارطق  تیاهن  رد  دـهدب و  تیلاعف  نامرف  ار  مشچ  یکـشا  ددـغ  هدـش و  لاعف 
.تسا یفطاع  تارثأت  رادـم  ریاد  زین  هیرگ  ياهدـمایپ  باب  رد  ام  يرواد  ام و  یتخانـش  ناور  هاگن  .تسا  ینورد  تارثأت  نامه  هیرگ 

تایاور رد  رگا 
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، تسا يورخا  يویند و  رثا  أشنم  ینیـسح ، يازع  مسارم  رد  نتفرگ ، دوخ  هب  هیرگ  تلاح  ندنایرگ و  ندرک و  هیرگ  هک  تسا  هدـمآ 
، راتسج نیا  رد  ام  .تشاد  نایرگ  ینامشچ  ، ییایمیش داوم  اب  ای  یعونـصم و  تروص  هب  دوش  یم  هنرگ  دراد و  رظن  ینورد  تارثأت  هب 

یم تسا و  دوخ  هدـش  بوکرـس  ياهزاین  دوخ و  هب  فوطعم  نآ ، عون  کی  طقف  هک  .مینک  یم  میـسقت  عون  راهچ  هب  ار  هیرگ  نطاـب 
تسا و شخب  دیما  ، رگید عون  هس  اما  دنک ، لتخم  ار  درف  یعامتجا  يرو  شنک  و  دشاب ، هتشاد  تبثم  یگتـسب  مه  یگدرـسفا  اب  دناوت 
، دنتسین یعقاو  گوس  رگید ، عون  هس  اما  تسا  یعقاو  گرم  زا  یشان  لوا ، عون  .دراد  یگدرـسفا  اب  سوکعم  هطبار  نیرفآ و  تکرح 
هب هیرگ  نیا  دوخ : تاقلعتم  دوخ و  هب  ناـسنا  یعیبط  هقـالع  زا  یـشان  هیرگ  فلا.دـنوش ) یم  لـصاح  يراوگوس  مسارم  رد  هچ  رگا 

رظان درف  تارثأت  .دوش  یم  يراج  کشا  هدارا ، یب  ًالومعم  تسین ، يرایتخا  دوش و  یم  لصاح  یگدید  غاد  تبیـصم و  مغ و  ماگنه 
.دزیر یم  کشا  دوش و  یم  هدوشگ  اه  هدقع  هنایماع ، حالطـصا  هب  نونکا  هتـشاذگ و  يراثآ  هداد و  خر  یتبیـصم  تسا ، هتـشذگ  هب 

وا هدش  هتفوکرس  ياهزاین  درف و  دوخ  هب  تسا و  یناجیه  یناور -  هیلخت  نارگ ، نام  رد  ناور  ناسانش و  ناور  حالطصا  هب  هیرگ  نیا 
ادـخ رـضحم  رد  ار  دوخ  درف  ، دوش یم  لصاح  تاجانم  لاح  رد  هچنآ  لثم  دراد : تاداقتعا  رد  هشیر  هک  يا  هیرگ  ب.ددرگ ) یم  رب 

هام اب  عادو  رد  ع )  ) داجـس ماما  ياعد  لاثم  ناونع  هب  ...و  راک  هانگ  ار  دوخ  دناد و  یم  هدش  طبـض  ار  دوخ  رادرک  راتفر و  دبای و  یم 
عون نیا  .تسا  عون  نیا  زا  يدنوادخ  ياه  تمحر  يروآدای  ناضمر و 
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دنوادخ دزن  رد  هرطق  نیرت  بوبحم  : » دنیامرف یم  ع )  ) داجس ماما  هک  نیا.داد  دهاوخ  يور  هچنآ  تسا و  لاح  هدنیآ و  هب  رظان  هیرگ 
هب طوبرم  .دراد  تاداـقتعا  رد  هشیر  نیا  دوش ،» هتخیر  ادـخ  سرت  زا  بش و  یکیراـت  رد  هناـصلخم ، هک  تسا  یکـشا  هرطق  لاـعتم ،
زا هک  يا  هیرگ  ج.تسا ) عون  نیا  زا  ع )  ) موصعم ناماما  ياه  تاجانمرد  اه  هیرگ  رثکا  .تسین  هرمزور  یگدنز  ییایند و  ياه  سرت 

.دهد یم  خر  ...و  ماما  ربمایپ و  قالخا و  یبرم  ملعم و  نادـقفرد  هک  يا  هیرگ  لثم  دوش : یم  یـشان  یهاوخ  لامک  یبلط و  تلیـضف 
یم هدز  قوذ  تـالامک ، نآ  ندوب  زا  مینک و  یم  نیـسحت  ار  دـشر  لاـمک و  ناـمدوجو  قمع  رداـم  هک  تسا  يور  نیا  زا  هیرگ  نیا 

تعاجـش و باب  رد  ًالثم ؛ .دراد  دوجو  زین  عون  نیا  زا  ییاـه  هیرگ  يرادازع ، مسارم  رد  یهاـگ  .تحراـن  اـه  نآ  نادـقف  زا  میوش و 
تافو زا  سپ  .میزیر  یم  کشا  نآ ، ندینـش  اب  ام  و  دوش ، یم  هداد  نخـس  طسب  ع ،)  ) نیـسح ماما  هب  ع )  ) سابع ترـضح  يراداـفو 
شیپ ردادـخ  لوسر  هک  نیا  هن  رگم  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  دیـسرپ ، وا  زا  مود  هفیلخ  درک ، یم  هیرگ  نمیا  ما  (، ص  ) لوـسر ترـضح 

رب هیرگ  د.تسا ) هدش  هاتوک  یحو  نامـسآرابخا و  زا  ام  تسد  هک  تسا  نآ  يارب  نم  هیرگ  داد : خساپ  نمیا  ما  تسا ؟ دنوادخ  هاگ 
رد ناناملـسم  يرادازع  هیرگ و  لـثم  اـه و  نآ  تداهـشزا  شیپ  ع ،)  ) نیـسح و  ع )  ) یلع رب  ص )  ) ادـخ لوسر  هیرگ  دـننام  موـلظم :

یلع ترـضح  و  هیقر ، ترـضح  یناوخ  هضور  ماگنه  هب  هیرگ  لثم  دـندش ؛ دیهـش  هنامولظم  تروص  هب  هک  نید  همئا  ياـه  تداـهش 
تحت زین  ار  هیرگ  زا  رگید  یعون  یهاگ  ....و - تیب  لها  بیاصم  رگید  همطاف و  ترضح  ربکا و 
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 - یـسایس مهم  رایـسب  هلئـسم  کی  اروشاع ، نتـشاد  هگن  هدـنز  : » دـنیامرف یم  ینیمخ  ماما  ًالثم  .دـنرب  یم  مان  یـسایس » هیرگ   » ناونع
زا عقاو  رد  اـما  .تسا » یـسایس  هلئـسم  کـی  تسا  هداد  مالـسا  هار  رد  ار  زیچ  همه  هک  يدیهـش  يارب  ندرک  يرادازع  .تسا  يداـبع 

تهج یـسایس ، فادها  رد  .ددرگ و  یم  رب  روکذم  عاونا  زا  یکی  هب  هکلب  تسین ، لقتـسم  یعون  هیرگ ، نیا  یـسانش ، ناور  هاگدـید 
، دـشاب هک  هناـگراهچ  عاوـنا  زا  مادـک  ره  زا  يرادازع ، مسارم  رد  هیرگ.تسا  هـیرگ  عاوـنا  ياـهدربراک  زا  یکی  نیا.دوـش  یم  یهد 
دوش و یم  بلق  يالج  ثعاـب  دراد و  لاـبند  هب  ار  یـشمارآ  تسا و  یناـجیه  هیلخت  یعون  تروص  ره  رد  فلا ) : دراد ییاـهدرکراک 

تیاهن رد  يواکجنک و  هتـشاذگ و  رثا  یتخانـش  دـعب  رد  یناور ، تارثأت  اه و  ناجیه  .تسا ب ) دـنم  شزرا  مهم و  رایـسب  هتکن  نیا 
نآ بسانت  هب  درف  يراتفر  یگدامآ  اه ، تخانـش  فطاوع و  تیوقت  اب  .دـنک ج ) یم  تیوقت  ار  رظن  دروم  عوضوم  رد  درف ، تخاـنش 

دارفا و نآ  اب  يزاس  دـننامه  ثعاب  د.دوش ) یم  تیوقت  عوضوم  نآ  هب  تبـسن  درف  شرگن  دوش و  یم  رتشیب  فطاوع ، اه و  تخاـنش 
رد هاـگآدوخان ، روـط  هب  دزیر ، یم  یکـشا  ساـبع ، ترـضح  تعاجـش  ندینـش  رد  هک  یـسک  .دوـش  یم  هقـالع  دروـم  تاـعوضوم 

ياه يریگ  تهج  دـناوت  یم  اه  هیرگ  عاونا  ماـمت  ه....و ) دـنک  یم  يزاسدـننامه  ترـضح  نآ  اـب  شدوخ ، ناوت  دـحرد  تعاـجش ،
ناگدننک هرادا  طسوت  ای  درف  دوخ  طسوت   ) دوشب هدافتسا  ءوس  ای  هدافتسا  نسح  اه  نآ  زا  دشاب و  هتشاد  ...و  ینید  یگنهرف ، یسایس ،

.دبای یم  شیازفا  رظن  دروم  عوضوم  هب  تبسن  درف  تبحم  هقالع و  و ) يرادازع .) سلاجم 

هعماج يداش  يرادازع و  مسارم 

؟ دراد هعماج  دارفا و  يداش  اب  يا  هطبار  هچ  یبهذـم ، يرادازع  مسارم  دـنوش ،؟ یم  هعماج  يداش  ثعاب  یلماوع  هچ  تسیچ ؟ يداش 
راصتخا هب  دراوم  نیا  رد 
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یتلاح فلا ) دراد : دوجو  يداش  عون  هس  لقادح  تسا ، دقتعم  وطـسرا  تسا ؛ هدـش  یفلتخم  فیراعت  يداش  يارب  .مییوگ  یم  نخس 
رثا رب  هک  یتلاـح  .دوش ج ) یم  لـصاح  درف  يارب  بوخ  درک  لـمع  لاـبند  هب  هک  یتلاـح  .دوش ب ) یم  لـصاح  تذـل  اـب  هارمه  هک 

طسوتم و حطـس  مود ، عون  تسا ؛ يداش  رذگدوز  لزان و  حطـس  لّوا  عون  وطـسرا ، هاگدـید  زا  .دوش  یم  لصاح  هنارکفتم  یگدـنز 
يداش دـنتفگ  ماتنب ، یمرج  كال و  ناج  لثم  یناـفوسلیف  .تسا  يداـش  تدـم  زارد  یلاـع و  حطـس  موس  عون  يداـش و  تدـم  ناـیم 
ینعی يداش  مدرم ، هاگدـید  زا  .تسین  يداش  زا  مدرم  هدوت  فیرعت  اب  قبطنم  فیراـعت ، نیا.دراد  یگدـنز  تاذـل  دادـعت  هب  یگتـسب 
يربخ اب  داش و  ربخ ، کی  ندینـش  اب  دشاب ، نیگمغ  رهظ  زا  دـعب  دـشاب و  داش  حبـص  زور  کی  تسا  نکمم  درف  کی  رطاخ ، طاسبنا 

اب رگا  یتح  ساـسا ، نیا  رب  تسا ، هدـش  فیرعت  هنوگ  نیمه  زین  ناـجیه  شزیگنا و  ياـه  باـتک  زا  یـضعب  رد  .دوشب  نیگمغ  رگید 
يداش نآ  هن  مییوگ ، یم  نخـس  یعامتجا  يداش  زا  ام  یتقو.تسا  يداش  نآ  مان  دوش ، لـصاح  يرطاـخ  طاـسبنا  ، مه وراد  فرـصم 

سپ دوش ؛ لصاح  تسا  نکمم  وراد  فرـصم  اب  یتح  هک  یلذتبم  رذگدوز و  يداش  هن  میراد و  رظن  رد  ار  ییوطـسرا  يالعا  حـطس 
حطس تذل : حطـس  تیاضر و  عمج  لصاح  اب  تساربارب  يداش  یعامتجا ، یـسانشناور  هاگدید  زا  هزورما  تسیچ ، رظن  دروم  يداش 

ای تیلاـعف  اـب  مه  يداـش  ساـسا ، نیا  رب  تسا و  قبطنم  يداـش ، زا  مدرم  هدوت  روصت  اـب  فـیرعت  عوـن  نیا  يداـش  تیاـضر =  تذـل 
یشان هک  درف  یناور  تیعضو  اب  مه  میدرک و  نایب  ار  نآ  تذل ، حطس  هفلؤم  اب  هک  تسا ، طبترم  لعفلاب  نیرفا  تذل  عوضوم 
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يروما هفلؤم ، ود  ره  و  میدرک ؛ نایب  تیاضر  هفلؤم  اب  ار  نآ  هک  دراد  میقتـسم  طابترا  تسا ، ...و  اهوزرآ ، تاراظتنا و  اه ، هبرجت  زا 
هطبار 10 هک  دـندرک  شالت  ، ییاکیرما ناققحم  سروناک ، پیلیف  و  زرجدار ، درالیو  لبپمک ، سوگنآ.دنتـسه  قلطم  ریغ  تباث و  ریغ 

لهأت درجت ، ینیـشنرهش ، سنج ، بهذـم ، تالیـصحت ، هناخ ، سیئر  لاغتـشا  هداوناخ ، دـمآرد  يراکیب ، لاغتـشا ، داژن ، نس ،  ) ریغتم
، لـماوع نیا  همه  ندرک  ظاـحل  اـب  دـندومزآ ، ار  یندومزآ  نانآ 2144  دنجنـسب ، يداش  نازیم  اب  ار  دـنزرف ) اب  لـهأت  دـنزرف ، نودـب 
هب يداش  ًاتدمع  هک  دنتفرگ  هجیتن  تیاهن  رد  ،و  دنهدب تبسن  روما ، نیا  هب  ار  دارفا  نیب  ياه  يداش  توافت  دصرد  طقف 10  دنتسناوت 
نآ هب  دیاب  هعماج ، درف و  رد  يداش  حطس  ندرب  الاب  يارب  هک  دوش  یم  مولعم  بیترت  نیدب.دراد  یگتسب  دارفا  شنم  ای  تیصخش  عون 

یمن یفنم  رثا  يرادازع ، مـسارم  زا  هفلؤـم  ود  نآ  و  مـینک ؛ تیوـقت  ار  اـه  نآ  هدرک و  هجوـت  تیاـضر ) تذـل و  حطــس   ) هفلؤـم ود 
يدهاوش هکلب  دنشاب ، هتشاد  یفنم  یگتسبمه  دارفا ، تیاضر  حطـس  تذل و  حطـس  اب  يرادازع ، مسارم  هک  تسین  هنوگ  نیا  .دنریذپ 

دنرب و یم  تذـل  نآ  زا  دـنور ، یم  يرادازع  مسارم  هب  دوخ  باختنا  هقالع و  اب  هک  یناسک  ًاعطق.دراد  دوجو  تبثم  یگتـسبمه  يارب 
يارب يا  هماـنرب  ، سیدروـف لـکیام  ییاـکیرمآ  سانـش  ناور  هلمج  زا  ناسانـش  ناور  زا  يا  هدـع.دننک  یم  تیاـضر  ساـسحا  نآ  زا 

هدراهچ همانرب  کـی  وا  .دـننک  مادـقا  ندوب  داـش  يارب  ، دوخ دارفا ، هک  تسا  نیا  هار  نیرتهب  وا ، رظن  هب  .دـندرک  هیهت  يداـش  شیازفا 
هب ار  يرتـشیب  تقو  ( 2 .دیـشاب رت  لاعف  دیراد و  هگن  لوغـشم  ار  دوخ  ( 1: دـیآ یم  ریز  رد  راـصتخا  هب  هک  درک  هیارا  هیهت و  يرـصنع 

.دینک تکرش  ینعم  اب  ياهراک  رد  ( 3 .دیهد صاصتخا  یعامتجا  طباور 
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تاراظتنا حطس  ( 6 .دیرادرب تسد  ینارگن  زا  رودقملا  یتح  ( 5 .دینک یهدنامزاس  يزیر و  حرط  وحن  نیرتهب  هب  ار  یگدـنز  روما  ( 4
دینک یعس  .دینک 9 ) یگدـنز  لاح  نامز  رد  ( 8 .دـینارورپب دوخ  رد  ار  هنانیب  شوخ  تبثم و  رکفت  ( 7 .دیروایب نییاپ  ار  ناتیاهوزرآو 

نوریب ار  یفنم  لیاسم  یفنم و  تاـساسحا  ( 12 .دیشاب ناتدوخ  .دیـشاب 11 ) یعامتجا  ارگ و  نورب  ( 10 .دیشاب هتشاد  ملاس  یتیصخش 
89 یـسررب ، کـی  رد.دـیهد  رارق  تیولوا  تسخن  هجرد  رد  ار  يداـش  .دـینک 14 ) داش  ار  دوخ  کیدزن  طـباور  نتـشاداب  ( 13 .دیربب

هلباقم نآ  اب  دننک ، فقوتم  ار  دوخ  نیگمغ  قلخ  ات  تسا ، هدرک  کمک  اه  نآ  هب  همانرب  نیا  هک  دنتفگ  ناگدننک  تکرـش  زا  دصرد 
یعدم دصرد   36 تسا ، هداد  شیازفا  ار  ناش  يداش  حطـس  همانرب ، نیا  هک  دـنداد  ناشن  دـصرد   80 .دنزادنا ریخأت  ار  نآ  ای  دـننک ،

یم زین  نآ ، ياه  هیصوت  کت  کت  درکراک  رد  تقد  همانرب و  نیا  هب  هجوت  اب.تسا  هدوب  دایز  یلیخ  اه  نآ  يداش  شیازفا  هک  دندوب 
یمن ارجا  اه ، هیـصوت  نیا  زا  یهجوت  بلاج  دادـعت  يرادازع  مسارم  رد  اـیآ  .داد  صیخـشت  ار  يداـش  يرادازع و  مسارم  هطبار  ناوت 

ار اهوزرآ  تاراظتنا و  حطـس  تسین ؟ ییانعم  اب  راک  يرادازع  دوش ؟ یمن  رتشیب  ناش  یعامتجا  طباور  دنتـسین ؟ رت  لاعف  دارفا  دوش !؟
یگنهرف یــسایس ، ، ینید تاـعالطا  اـب  دـهد ؟ یمن  دـشر  ار  ییارگ  نورب  دـنک ؟ یمن  ءاـقلا  هناـنیب  شوـخ  رکفت  دـنک ؟ یمن  لیدـعت 

رد يرادازع  تسا و  تبثم  تالاؤس ، نیا  همه  هب  خـساپ  ...و  دـنک ؟ یمن  عقاو  لاح  نامز  رد  ار  اه  نآ  دـهد ، یم  دارفا  هک  یعاـمتجا 
ار يرادازع  مـسارم  زین  ییاـه  بیـسآ  هـتبلا....و  دروآ  یم  كرحت  طاـشن و  دـنیرفآ ، یم  یقیقح  يداـش  دارفا ، هعماـج و  يارب  عـقاو 

مسارم نیا  کفنیال  مزاول  زا  اه  بیسآ  نآ  اما  درک ، میهاوخ  هراشا  اه  نآ  هب  هک  دنک  یم  دیدهت 
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.دوش هدودز  دیاب  هک  تسا  یضراع  يروما  هکلب  تسین ،

یگدرسفا يرادازع و  مسارم 

ياه لالتخا  .ییوخ 3 ) هدرـسفا  لالتخا  .هدمع 2 ) یگدرـسفا  فالتخا  .دوش 1 ) یم  میـسقت  یلک  مسق  هس  هب  یگدرـسفا  تالالتخا 
زا یـضعب  .تسا و  یگدرـسفا  عون  نیرتدـیدش  هدـمع ، یگدرـسفا  فالتخا.دـنا  هتفرگن  ياج  عون  ود  نآ  رد  هک  يدروم  یگدرـسفا 
ای هقالع  ریگ  مشچ  شهاک  .زور ب ) مامت  ًابیرقت  ای  هدـمع  شخب  رد  یچوپ  ای  ینیگمغ  ساسحا  فلا ) زا : دـنترابع  نآ  ياـه  هناـشن 

شیازفا ای   ) ییاذغ میژر  ای  زیهرپ  نودب  ندب ، نزو  ریگ  مشچ  شهاک  .زور ج ) هدمع  شخب  رد  تیلاعف  همه  ًابیرقت  هب  تبـسن  تذـل 
 - یناور يدـنک  اـی  يرارق  یب  .زور ه ) همه  ًاـبیرقت  رد  یگدز  باوـخ  اـی  یباوـخ  یب  د ) هاـم .) کـی  ضرع  رد  نزو  هظحـالم  لـباق 
هانگ ساسحا  اـی  یـشزرا  یب  ساـسحا  .هزور ز ) همه  رد  ًاـبیرقت  يژرنا  نداد  تسد  زا  اـی  یگتـسخ  .زور و ) همه  رد  ًاـبیرقت  یتکرح 
نیب زا.گرم  هب  عجار  هدـننک  دوع  ررکم و  راکفا  .هزور ط ) همه  یمیمـصت  یب  ای  یبایزکرمت  ای  يرکف  ییاـناوت  شهاـک  .طرفم ح )

، تسا هدـش  هعماج  یگدرـسفا  ثعاـب  يرادازع  مسارم  دـنیوگ ، یم  هک  یناـسک  رظن  دروم  موس  لّوا و  عون  یگدرـسفا ، عون  هس  نیا 
يرادازع مسارم  هن  تسا و  هدمع  یگدرـسفا  هب  التبم  ناریا  هعماج  هن  .تسا  نالطبلا  حضاو  دـیدش و  رایـسب  لّوا  عون  هک  ارچ  تسین ؛
يدراوم هب  طوبرم  هک  ارچ  .تسیندارم  مه  موس  عون  .دوش  هعماج  هدـمع  یگدرـسفا  ثعاب  دـناوت  یم  میتخانـش ، هک  ییاه  یگژیواب 

یشان یشیرپ  ناور  زا  سپ  یگدرـسفا  لالتخا  .یئزج ج ) یگدرـسفا  لالتخا  یگدعاق ب) زا  شیپ  لالم  لالتخا  فلا ) لثم : صاخ ؛
ياه هناشن  ياراد  تسا و  فیفخ  ًاتبسن  ییوخ ، هدرسفا  لالتخا.تسا  رظن  دروم  ییوخ  هدرسفا  سپ  .تسا  ...و  ینرفوزیکسا  زا 
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ای يژرنا  دوبمک  ، یگدز باوخ  ای  یباوخ  یب  ییاهتشا ، رپ  ای  ییاهتشا  مک  ياه  هناشن  زا  دروم  دنچ  ای  ود  فلا ) : تسا ریز  یـصیخشت 
.دشاب هتشاد  دوجو  درف  رد  یگدنامرد  ساسحا  يریگ و  میمصت  رد  لاکشا  ای  فیعض  زکرمت  نییاپ ، سفن  تزع  یگتسخ ، ساسحا 

، هلاسود هرود  کی  یط  .دـنوش ج ) شرازگ  لاـس  لقادـح 2  تدـم  هب  اهزور ، رتشیب  رد  زور و  هدـمع  شخب  رد  اـه  هناـشن  نیا  ب )
.دشاب هتشادن  دوجو  هدمع  یگدرسفا  لاس  ود  نیا  یط  رد  .دشابن د ) الاب  ياه  هناشن  زا  یلاخ  هام  ود  زا  شیب  تدم  هب  زگره  صخش 

فرـصم لـثم   ) کـیژولویزیف راـثآ  زا  یـشان  اـه  هناـشن  نیا  .دـشاب و ) هتـشادندوجو  ییوخ  يراودا  لـالتخا  ياـه  كـالم  زگره  ه )
مـسارم اـیآ  مینیبـب  نونکا.دـنوشب  ...و  یلغـش  یعاـمتجا ، درکراـک  رد  لـالتخا  بجوم  اـه  هناـشن  نیا  .دـشابن...و ز ) وراد  حیحـصان 

نیا ندـش  نشور  يارب  دوش ؟ یم  هعماـج  رد  یگدرـسفا  شیازفا  ثعاـب  دـنک و  یم  داـجیا  ار  ییوخ  هدرـسفا  ياـه  هناـشن  يرادازع ،
شرامش ار  هدمع  لماع  هس  ییوخ  هدرسفا  يارب  .مینکب  یهجوت  یـسانشناور ، هاگدید  زا  ییوخ  هدرـسفا  لماوع  هب  تسا  مزال  بلطم 

نآ و فلتخم  ياه  تمـسق  درکراک  زغم و  تیعـضو  هب  یتسیز  لـماوع.یطیحم  یناـجیه و  ج ) یثرا ؛ ب ) یتسیز ؛ فلا ) دـنا  هدرک 
دوخ هب  ار  زغم  رد  یصاخ  هاگیاج  ، یگدرسفا ياه  هناشن  زا  يرایسب  .دراد  هراشا  ...و  اه  سپانیس  یبصع و  لاقتنا  یبصع و  ياه  لقان 

یضعب ثعاب  نیماپود ، و  نینوتورس ، نیرفن ، یپارون  لقان  هس  اما  هدش  هتخانش  یبصع  لقان  زا 30  شیب  نونک  ات  .دنا  هداد  صاصتخا 
یگداوناخ يرامیب  کی  ار  یگدرـسفا  تسا و  هدـش  عقاو  هجوت  دروم  تساـهلاس  یثرا ، لماع.دـنوش  یم  یگدرـسفا  ياـه  هناـشن  زا 

.دنا هدوب  زین  نآ  نژ  ییاسانش  لابند  هب  دنناد و  یم  یگدرسفا  يارب  یمهم  لماع  ار  ثراوت  نژ و  هزورما ، و  دنا ، هتسناد 
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هراومه و زین  یناجیه ، یطیحم و  لـماوع.تسا  هدرک  تیوقت  ار  یگدرـسفا  ندوب  یثرا  یگداوناـخ و  يراـمآ ، تاـعلاطم  زا  یـضعب 
یم یطیحم ، ياهدادـیور  هک  دنتـسناد  یم  نانآ  .تسا  هدوب  ناکـشزپ  ناسانـش و  ناور  هجوت  دروم  یثرا ، یتسیز و  لـماوع  زا  شیپ 
یم همه  اه ، نارحب  اه و  نادقف  ، یگداوناخ تیبرت  نارگید ، اب  طباور  .دنهد  رارق  ریثأت  تحت  ار  نآ  زا  یشان  تاساسحا  نهذ و  دناوت 

هب هاگدـید  نیا  اـما  دریگب ، رارق  یطیحم  لـماوع  ریثأـت  تحت  تسناوت  یم  زین  یگدرـسفا  بیترت  نیا  هب  .دنـشاب  رثؤم  نهذ  رب  دـنناوت 
یگدرسفا هب  التبم  ، دیدش ياز  سرتسا  ياهدادیور  زا  سپ  دارفا ، یضعب  ( 1 هک : دندقتعم  نارگ  شهوژپ  نونکا  ؛ دش رت  قیقد  جیردت 

شهوژپ یـضعب  اذل  .دنا  هدـش  یگدرـسفا  هب  التبم  يدـیدش ، سرتسا  هنوگ  چـیه  یب  هک  هدوب  زین  یناوارف  ياه  هنومن  .دنوش 2 ) یم 
یتـسیز و یگداـمآ  هک  یناـسک  رد  طـقف  میقتـسم و  ریغ  روط  هب  طـقف  یطیحم ، ياز  سرتـسا  ياـه  هبرجت  هک  دـنرواب  نیا  رب  نارگ 

.دوش یمن  ناش  یگدرـسفا  ثعاب  اه  سرتسا  دـنرادن ، ار  اـه  هنیمز  نآ  هک  یناـسک  .دوش و  یم  یگدرـسفا  ثعاـب  دـنراد ، ار  یتثارو 
، هطبار کی  عطق  لغـش ، نداد  تسد  زا  زا : دـنترابع  دـننک ، یم  لاعف  ار  یثرا  یتسیز و  ياـه  هنیمز  هک  از  سرتسا  لـماوع  زا  یـضعب 

اهنت فلا ) هک : تسا  مولعم  تشذگ ، هچ  نآ  اب  نونکا....و  يدج ، يداصتقا  لکشم  قفومان ، جاودزا  قالط ، ، ناگتـسب زا  یکی  گرم 
رد ج.دـنراد ) یتسیز  یثرا و  ياه  هنیمز  هک  تسا  رثوم  یناسک  رد  طقف  یطیحم  لماع  .تسین ب ) یطیحم  لماع  یگدرـسفا ، لماع 

ددعتم لماوع  نآ  .مینک  یمن  ادیپ  يرادازع  یمسا  مسارم  کسانم و  يارب  ییاج  دنراد ، دیدش  ییاز  سرتسا  هک  یطیحم  لماوع  نیب 
ییاز سرتسا  رد  یمهس  چیه  يرادازع  مسارم  اما  دشاب ، لماوع  نآ  زا  یکی  دناوت  یم  یعقاو  غاد  گوس و  دوب ،
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ياـه هورگ  ياـه  یگژیو  اـه و  هورگ  درکراـک  یعاـمتجا و  یـسانش  ناور  رد  هک  یثحاـبم  هب  هجوـت  اـب  سکعرب  هـکلب  .دـنرادن د )
.دراد ییادز  سرتسا  شقن  ًالماک  يرادزع  مسارم  هک  تفگ  ناوت  یم  دوش ، یم  هتفگ  یبهذم ،

سفن تزع  يرادازع و  مسارم 

لثم ییاه  شیارگ  رد  یـسانش ، ناور  هاگدیدزا  مه  تسا و  مهم  يروحم و  موهفم  کی  ینید ، هاگدید  زا  مه  سفن ، تزع  عوضوم 
دوش یم  بوسحم  يراجنهب  ياه  هفلؤم  زا  یکی  سفن  تزع  تسا ، هدـش  ناوارف  هجوت  نآ  هب  یعامتجا ، تیـصخش و  ینیلاب ، دـشر ،

سفن تزع  اب  یفنم  هطبار  مینک ، هعلاطم  یـسانشناور ) ای  ینید   ) یهاگدید ره  زا  ار  يرادازع  مسارم  (. ناراکمه 1983 نوسنیکنا و  )
، نآ یلک  شزرا  بسح  رب  شیوخ  هرادنپ  دوخ  زا  ام  یبایزرا.دروآ  یم  مهارف  دارفا  رد  ار  رتشیب  سفن  تزع  ياه  هنیمز  هکلب  .درادن 
رد میتسه ، لئاق  دوخ  يارب  اـم  هک  یـشزرا  نازیم  نوچ  مه  ار  سفن  تزع  ناوت  یم  رگید ، تراـبع  هب  دوش ؛ یم  هدـیمان  سفن  تزع 

ار دوخام  .تسام  یعامتجا  ياه  هبرجت  زا  یشان  رتشیب  ، دوخ زا  ام  تشادرب  ای  یهاگآ  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  تاعلاطم ، .تفرگ  رظن 
اب نایلاس ، لوط  رد  هک  ییاه  تاقالم  یط  دـیوگ ، یم  ناهیـش و  نیلیا.دـینیب  یم  ار  اـم  نارگید  مینک  یم  رکف  هک  مینیب  یم  هنوگ  نآ 
هر نیا  زا  دـنربب و  ـالاب  ار  دوخ  سفن  تزع  هک  دـندوب  هدرک  مزج  ار  دوخ  مزع  هک  ما  هدـید  ار  يدارفا  ما ، هتـشاد  فـلتخم  ناـعجارم 

نارگید دوخ و  رتشیب  هچ  ره  شریذپ  ( 1 تسا : ریز  بیترت  هب  راثآ  نآ  زا  یـضعب  دندرک ، دوخ  بیـصن  ار  يددعتم  تبثم  راثآ  رذگ 
ندوـب و تینما  سرتسا 4 ) لرتنک  يارب  رتـشیب  یگداـمآ  رتـشیب و  شمارآ  .میهاوـخ 3 ) یم  یگدـنز  رد  هچنآ  زا  رتـشیب  یهاـگآ  ( 2

ساسحا (7 .نارگید هب  رتهب  هجوت  .رتشیب 6 ) تیلوئسم  تشاد  هب  قایتشا  .ندوب 5 ) داش  ساسحا 
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رـس ساسحا  رهاظ و  دوبهب  .رتشیب 10 ) تیقـالخو  دوخ  هب  اـکتا  .ندوب 9 ) لداعتم  ساـسحا  .یعامتجا 8 ) ياـه  تیعقوم  رد  یتحار 
هب ندز  تسد  ییاناوت  دوخ ، اب  ندوب  رت  میـالم  .نارگید 12 ) هب  ندرک  تبحم  تبحم و  تفایرد  يارب  رتشیب  یگداـمآ  .یگدنز 11 )

لیدبت .اه 15 ) تیلاعف  همه  رد  دوخ  هب  نتشاد  نانیمطا  .تداسح 14 ) نودب  نارگید  هب  ییوگ  کیربت  ییاناوت  .رتشیب 13 ) ياهرطخ 
هناقداص نایب  ییاناوت  .نارگید 17 ) اب  تاساسحا  نتـشاذگ  نایم  رد  يارب  رتشیب  لـیامت  (16 .اه ییوج  هزرابم  هب  تالکـشم »  » ندرک

تالکـشم زین ، نییاپ  سفن  تزع  رگید  يوس  زا.یگدنز  هب  رتشیب  يدنم  هقالع  هزیگنا و  قایتشا ، .دوخ 18 ) ياهراک  رد  اه  ییاسران 
هچ ره  دـیوگ  یم  زجار  لراک  نارگید : دوخ و  شریذـپ  مدـع  ( 1: زا دـنترابع  اه  نآ  زا  یـضعب  ، دـنک یم  داجیا  درف  يارب  ار  یناوارف 

، دارفا زا  يرایسب  ندش : كرت  زا  سرت  .سکع 2) رب  تسا و  رتشیب  ناشیارب  زین  نارگید  شریذپ  لامتحا  دـنریذپبرتشیب ، ار  دوخ  دارفا 
یم هابتـشا  قشع  تبحم و  اب  ار  یگتـسباو  یهاـگ  دـنهد ، یم  همادا  نارگید  دوخ و  برخم  طـباور  هب  دـنوش ، كرت  هک  نیا  سرت  زا 

، میـشاب هتـشاد  رتالاب  عقوت  مینک و  هسیاـقم  اـهرت  قفوم  اـب  ار  دوخ  هراومه  ییارگ ، لاـمک  رد  رگا  : یطارفا ییارگ  لاـمک  .دنریگ 3 )
هک ینز  الثم  راکنا : مزیناکم  زا  هدافتـسا  .دـنام 4 ) میهاوخ  مورحم  ...و ، بوخ  ياهراک  نداد  ماجنا  بوخ ، تسود  بوخ  رـسمهزا 

یهاگ ( 5 .دیوگ یم  روط  نیا  نم  یلاحـشوخ  يارب  طقف  وا  دـیوگ  یم  ، دـیوگب شا  ییابیز  زا  شرهوش  رگا  دراد ، نییاپ  سفن  تزع 
رد اهدایتعا  یضعب  .تسا 6 ) سفن  تزع  دوبمک  زا  یـشان  زین  ...و  هنوراو ، شنکاو  ینکفارف ، یبوکرـس ، لثم  يرگید  ياه  مزیناـکم 

، یـسنج لئاسم  رامق ، تفاظن ، راک ، ردـخمداوم ، لکلا و  فرـصم  ندیـشک ، راگیـس  يروخ ، مک  يروخرپ ، لـثم  هرمزور ، یگدـنز 
زا یشان  یهاگ  زین...و  نارگید ، شنزرس  هنایارگ ، لقع  تاساسحا 
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، دوخ زا  رت  نشور  تخانـش  اب  الاب ، سفن  تزع  و  مهبمو ، فیعـض  هراگنا  دوخ  اـب  نییاـپ ، سفن  تزع  .دنتـسه 7 ) نییاپ  سفن  تزع 
راـتفر رد  سفن  تزع  دوـبمک.تسا  رتـمک  نییاـپ  سفن  تزع  اـب  دارفا  رد  نارگید ، اـب  طاـبترارد  ندـش  مدـق  شیپ  .تـسا 8 ) هارمه 

ياـهراتفر زا  یتـسرهف  وا  داد ؛ ماـجنا  سرادــم  رد  ار  يداـیز  تاـعلاطم  (، 1988  ) ینرگ .دراذـــگ  یم  یفنم  رثا  زین  درف  یعاــمتجا 
هدننک شاخرپ  شنالاسمه  اب  .دـهد 2 ) یم  رازآ  ار  نارت  کچوک  ( 1 تسا : هدرک  شرامـش  ار  نییاپ  سفن  تزع  زا  رثأتم  یعامتجا 

(6 .تسا هتسباو  یلیخ  تردق  عجارم  تایرظن  هب  ( 5 .دنک یمن  كرد  ار  نارگید  هاگدید  .دـنک 4 ) یمن  دامتعا  اه  هبیرغ  هب  ( 3 .تسا
تردن هب  .دوش 9 ) یم  بلطواد  تردن  هب  .دـنک 8 ) یم  بانتجا  يربهر  ياه  شقن  زا  ( 7 .دـهد یم  زورب  شدوخ  زا  یمک  تاعالطا 

زاربا تسا و  عیطم  ( 12 .دراد ضقانتم  ياهراتفر  ( 11 .دوش یم  يوزنم  ریگ و  هرانک  اـبلاغ  ( 10 .دوش یم  باختنا  شنالاسمه  طـسوت 
.دــنک 16) یم  یقلت  شزرا  یب  ار  شنـالاسمه  ( 15 .تسا شدوـخ  هب  شا  هجوـت  .ددـنخ 14 ) یم  تردـن  هب  ( 13 .دـنک یمن  دوجو 

تمارک سفن ، تزع  لثم  يددـعتم ؛ ياـه  ناونع  اـب  عوضوم  نیا  زا  ینید ، نوتم  رد.دوش  یم  نییعت  نارگید  طـسوت  شیاـه  تیلاـعف 
رب هوالع  ینعی  .تسه  یـصاخ  مارتحا  تزع و  نمؤم ، يارب  ًالوصا  نید ، هاگدید  زا  .تسا  هدـش  دای  ...و  یگدازآ  یگنادرم و  سفن ،

، دیدرک یلام  کمک  ینمؤم  دـنمزاین  هب  رگا  « ؛ دـیامرف یم  نآرق  لاثم  ناونع  هب  ؛ میرادـب زیزع  زین  ار  رگید  نانمؤم  دـیاب  سفن ، تزع 
يراج نابز  رب  بوخ  یتاملک  دیهدن و  هقدص  الـصا  تسا ، نیا  زا  ریغ  رگا  و  دـینکن ، هارمه  نتـشاذگ  تنم  ندرک و  تیذا  اب  ار  نآ 

ندرک تیذا  نتشاذگ و  تنم  اب  ار  دوخ  تاقدص  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  و  «. » تسا رتهب  دینک ،
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ریقحت .تسا و  رتشیب  زین  هبعک  لثم  یتاسدقم  تمرح  زا  نمؤم  سفن  تمرح  هک  تسا  هدـمآ  زین  يددـعتم  تایاور  رد  .دـینکن » لطاب 
یصخش و سفن  تزع  یکی  دوش : یم  هاگن  حطس  ود  رد  ینید ، نوتم  رد  زین  سفن  تزع  باب  رد.تسین  یندوشخب  هجو  چیه  هب  يو 

ینعی دراد ؛ رظن  یـصخش  دوخ  هب  طقف  دـیآ ، یم  ناـیم  هب  نخـس  سفن  تزع  زا  رگا  یـسانش  ناور  رد  .یناـسنا  سفن  تزع  يرگید 
سفن ینورد ، ياهدادعتـسا  ندرک  ایحا  رب  هوالع  دـیاب  نید ، رد  اما  .درف  دوجو  رد  هتفهن  ياهدادعتـسا  ندرمـش  مهم  ندرک و  هجوت 

رب درکن ، زارد  نارگید  شیپزاین  تسد  رودـقملا  یتح  دـیاب  .داد  شرورپ  ار  نآ  یناویح ، سفن  لـباقم  رد  تشاد و  زیزع  ار  یناـسنا 
نیا .تسا  هدادن  وا  هب  يریذپ  تلذ  هزاجا  یلو  تسا ، هدرک  راذگاو  يو  دوخ  هب  ار  نمؤم  ياهراک  دنوادخ  تایاور ، يرایسب  ساسا 
کی ماجنا  يارب  تسین ، نارگید  تلذ  تنم و  شریذپ  يارب  يرذـع  زین ، یهلا  تابجاو  نداد  ماجنا  یتح  هک  تسا  مهم  ردـق  نآ  رما 

هب هک  دنک  توعد  ار  ینمؤم  یسک  رگا  .دوش  یمن  نمؤم  يوربآ  زا  اما  تشاذگ ، هیام  ناج ، زا  یتح  لام و  زا  ناوت  یم  یهلا  بجاو 
حیحـص يانعم  هب  هک  سفن  اب  هزرابم  یتح.دریذـپب  تسین  مزـال  دـشاب ، نیب  رد  يراذـگ  تنم  زا  يا  هبئاـش  و  دورب ، جـح  هب  وا  هنیزه 
ریقحت اب  هک  دنک  لایخ  تسا  نکمم  یـسک  .دوشب  سفن  تزع  نتفرگ  هدـیدان  بجوم  دـیابن  .تسا  مزال  يرورـض و  يرایـسب  دوخ ،

رتمک هک  فوصت  لها  زا  یخرب.دهد  یمن  هزاجا  ار  نیا  مالـسا  اما  دنک ، هزرابم  شیوخ  سفن  اب  دـناوت  یم  رتهب  نارگید ، شیپ  دوخ 
دیابن نمؤم  دنا ، هدش  ییاطخ  نینچ  راتفرگ  دنا ، هتشاد  ییانشآ  مالسا  ینغ  عبانم  اب 
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هک یناسک  اب  ترفاسم ، رد  دـیابن  .تسا  يریذـپ  تلذ  یعون  نیا  نوچ  دوشب  یهاوخ  ترذـعم  هب  روبجم  نآ  زا  سپ  هک  دـنک  يراک 
بجوم دشاب  رت  ینغ  رگا  دوش و  یم  تیذا  شدوخ  دشاب ، رت  فیعض  رگا  نوچ  دوشب ، رفـسمه  دنراد ، وا  اب  رایـسب  يداصتقا  هلـصاف 

، دشاب هتشاد  سفن  تزع  هک  یسک  .دراد  دوجو  میقتسم  هطبار  تبثم ، یقالخا  راتفر  سفن و  تزع  نیب.دوش  یم  دوخ  رفس  مه  تیذا 
یـسک چیه  .مینادب  نمیا  وا  ّرـش  زا  ار  نامدوخ  دـیابن  تشاد و  راظتنا  وا  زا  ناوت  یم  رتشیب  دوش ، یم  یقالخا  ياهاطخ  راتفرگ  رتمک 

تلذ زا  یـشان  دزرو ، یم  قاـفن  هک  یـسک  .تسا  هدرک  ساـسحا  شدوـخ  رد  ار  یتـلذ  هک  نـیا  رگم  ، دـنک یمن  ربـکت  نارگید  يارب 
قیرط زا  ار  یقالخا  لیاضف  الاب و  سفن  تزع  نیب  یگتـسب  مه.تسا  وا  زجع  رطاخ  هب  دنک  یم  تبیغ  هک  یـسک  تسا و  شا  ینورد 

نیا هدیکچ  .رگنیتسف  یتخانش » یگنهامه   » هیرظن زا  تسا  ترابع  نآ  تفرگ و  هجیتن  ناوت  یم  زین  یتخانـش  ناور  ملـسم  نوناق  کی 
راچد تسا ، گـنهامهان  رگیدـکی  اـب  اـم  راـتفر  تخانـش و  اـی  رگیدـکیاب ، اـم  تخانـش  ود  میوشب ، هجوتم  رگا  هک  تسا  نیا  هیرظن 

مـسارم رد  هک  تسا  راکـشآ  یعیبط.میزاس و  فرط  رب  ار  یگنهامهان  نآ  رودـقملا ، یتح  هک  مینک  یم  شالتو  میوش  یم  یتحاراـن 
رد سفن  تزع  هاگیاج  .تسا و  هدوب  نآ  وریپ  ع )  ) نیسح هک  دوش  یم  جیورت  غیلبت و  ، نید نآ  ياوتحم  ًالّوا ، ع ،)  ) ینیسح يرادازع 
یم دای  اه  نآ  زا  يرادازع  مسارم  رد  هک  وا ، ياه  ماـیپ  نانخـس و  وا و  تکرح  و  ع )  ) نیـسح ماـما  دوخ  ًاـیناث ، میتسناد ؛ ار  نید  نیا 

تکرح و  ع )  ) نیسح هلذلا » انم  تاهیه  » مایپ .نآ  رب  دیکأت  سفن و  تزع  زا  تسا  رپ  اهتنا ، ات  ادتبا  زا  دوش ،
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نیسح و تضهن  اروشاع و  مان  نآ ، هارمه  ًاروف  دناوخب ، ای  دونشب  ار  نیسح  مان  یسکره  ایند  رـسارس  رد  .تسا  هدش  لثملا  برـض  وا 
(1967  ) تیمسا رپوک  دننک ، یم  شرامشار  یلماوع  سفن  تزع  دشر  يارب  ناسانشناور ، ًاثلاث ، دوش ؛ یم  حرطم  نیـسح  يزیتس  ملظ 

سفن تزع  دشر  رد  يا  هژیو  تیمها  لماع ، راهچ  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  درکرورم و  ار  سفن  تزع  يور  رب  هدـش  ماجنا  تاقیقحت 
هک يریسفت  ( 3 .دنلئاق هعماج  ردوا  يارب  هک  یتیعقوم  درف و  ياهتیقفوم  .دنتسه 2 ) لباق  وا  يارب  نارگید  هک  یـشریذپ  نازیم  ( 1 .دناد

یکدنا اب.دناشک  یم  لمع  هب  ار  دوخ  ریسفت  نآ  درف ، هک  ییاهشور  ای  شور  ( 4 .دراد تسا و  هتشاد  دوخ  ياهزورآ  و  شزرا ، زا  درف 
.دوش یم  سفن  تزع  دـشر  هجیتن  رد  لماوع و  نیا  دـشر  ثعاب  يرادازع ، مسارم  هک  میوش  یم  هجوتم  لـماع ، راـهچ  نیا  رد  لـمأت 

نارادازع و مـسارم ، نـیا  رد  دــنریگ ، یم  رارق  رگیدــکی  شریذــپ  دروـم  لــماک  حیحــص و  روــط  هـب  يرادازع ، مـسارم  رد  دارفا ،
( دشاب هتشاد  مه  يراک  هزب  هب  راهتـشا  رگا  یتح   ) دوش دراو  مسارم  نیا  رد  هک  ار  یـسک  ره  ع )  ) نیـسح مارتحا  هب  ناگدننکرازگرب ،

هاگیاج یمالسا ، هعماج  رد  دنتـسه ، ینیـسح  يرادازع  مسارم  لها  هک  یناسک  .دنناد  یم  نیـسح  نامهم  ار  نآ  دنرامـش و  یم  زیزع 
ياهرایعم زا  کیی  هاـگآدوخان ، هاـگآدوخ و  تروص  هب  ار  نآ  دـنراد و  تسود  ار  اـه  يدجـسم  اـه و  یتئیه  مدرم  .دـنراد  صاـخ 

دوخ ياهوزرآ  اهـشزرا و  زا  درف  هک  يریـسفت  .دـنناد  یم  ...و ، یلام  تکراشم  جاودزا ، لـثم  یگدـنز ، مهم  روما  رد  دوخ  شنیزگ 
زا یـشان  فطاوع  اهتخانـش و  میقتـسم  ریثأت  تحت  دـنک ، یم  یلمعار  اهـشزرا  اـهوزرآ و  نآ  درف ، هک  يا  هویـش  روط  نیمه  و  دراد ،

.تسا يارادازع  مسارم 

يرادازع مسارم  یسانش  بیسآ 

، يرادازع مسارم  رگا 

يرادازع یسانش  www.Ghaemiyeh.comناور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 40زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


لثم ینید ، ياملع  زا  یـضعب  ياهدایرف  .دـیآ  لمع  هب  تظفاـحم  نآ  زا  اـهب  نارگ  رهوگ  کـی  دـننامه  دـیاب  دراد ، تیمها  ردـق  نیا 
.تسا تظفاحم  نیمه  هب  رظان  تسا  هدـمآ  درگ  اروشاع » ياه  فیرحت  ینیـسح و  هسامح   » باـتک دـلج  هس  رد  هک  يرهطم ، دـیهش 

نیا رد  اما  دوش ، ماجنا  یـشهوژپ ، فلتخم  ياه  هویـش  اب  لصفم  لقتـسم و  یتاـعلاطم  تسا  مزـال  مسارم ، نیا  یـسانش  بیـسآ  يارب 
میهاوخ یم  لاعتم  دنوادخ  زا  و  مینک ، یم  رکذ  ار  یسانش  بیسآ  تاکن  زا  یـضعب  مسارم ، نیا  هب  يرظن  هاگن  کی  اب  طقف  رـصتخم 

هدـهاشم لـباق  رکذ و  لـباق  نادـنچ  هک  يا  هنوـگ  هب  دـسرب ، نـکمم  لقادـح  هـب  نیـسح  يرادازع  مـسارم  رد  اـه ، بیـسآ  نـیا  هـک 
مـسارم ندـش  لخادـتم  ب.دوش ) یم  داـجیا  یبهذـم  ياـه  تئیه  اـه و  هورگ  نیب  یهاـگ  هک  يدـیدش  ياـه  تباـقر  فـلا ) : دـشابن

زا هک  یعرف  یبناج و  دـیاوف  زا  یـضعب  ندرک  ادـیپ  تلاصا  مدرم ج ) یمومع  گـنهرف  زا  یحیحـصان  روما  تاـفارخ و  اـب  يرادازع ،
هب نارگید ، يارب  ییاه  تیذا  رازآ و  ندروآ  مهارف  د...و ) دـیدزاب  دـید و  لثم  دوش ، لصاح  تسا  نکمم  یعامتجا  هورگ  ره  قیرط 

هدافتسا ه.دنک ) رجزنم  ار  يدارفا  تسا  نکمم  دوش ، رارکت  دایز  رگا  هک  ...و  نابایخ  ندش  هتـسب  وگدنلب ، يادص  قیرط  زا  لاثم  روط 
هک دوش  یم  يروآدای  هتبلا   ) .دشاب عرش  فالخ  تسا  نکمم  یهاگ  تسین و  ینیسح  يرادازع  نأش  رد  هک  يا  یقیسوم  راعـشا و  زا 
رد هژیو  هب  یقیسوم ، هب  زاین  ياضرا  رد  دراد  ییازسب  مهـس  دراد ، جاور  ام  هعماج ي  رد  هک  اه  يدولوم  يرادازع و  نیگنهآ  مسارم 
زا تلفغ  و  یفطاع ، دعب  ندرک  هبلغ  و ) (. دراد یم  زاب  لذتبم  ياه  یقیسوم  هب  ندش  بذج  زا  ار  نانآ  اسب  هچ  ناناوجون ، ناکدوک و 

نیا مسارم ، نیا  رد  ینید  تخانش  دعب 
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؛ یلومعم دارفا  نیب  يدارم  دیرم و  ياه  هطبار  داجیا  ز.دشاب ) هدننک  بیرخت  دناوت  یم  تدـم  زارد  رد  تسا و  يدـج  رایـسب  بیـسآ 
هویـش يوتحم و  ندوب  يرارکت  ط.دننک ) دوخ  هب  توعد  نید ، هب  توعد  ياج  هب  راکـشآان ، هفافل و  رد  يدارفا  تسا  نکمم  یهاگ 
داجیا یفطاع  رثأت  اما  تسین ، دنتسم  هک  یبلاطم  هضور و  زا  ندرک  هدافتسا  ای  نتخاس  ي...و ) راعشا  اه ، ینارنخـس  لثم  يراج ؛ ياه 

ینز همق  لثم  ندب ، هب  ندناسر  بیسآ  ل.لذتبم ) ياه  گنهآ  يارجا  روپیش ، نتخاون  لثم  اهراتفر ؛ یضعب  نداد  ماجنا  ك.دنک ) یم 
هک زیمآ  وـلغ  راعـشا  زا  یـضعب  ندـناوخ  ن.داوـس ) مک  دارفا  زاـیتخا  رد  يرادازع ، سلاـجم  نتفرگ  رارق  م.درادـن ) ینید  ياـنبم  هـک 

.تسا ینید  تاداقتعا  فالخ 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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